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A.I. Белая,
Баранавічы, Баранаацкі дзяржаўны універсітэт

ХРЫСЦІЯНСКІЯЭЛЕМЕНТЫ ЎМА СТАЦКАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ 
(НА ПШ КЛАДЗЕ ТВОРАЎБЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЫ)

Вялікімі крыніцамі мудрасці заўжды былі рэлігія і філасофія. якія 
кіравалі рухам чалавека ў свеце. Яны да гэтага часу складаюць спадчыну, 
да якой звяртаецца чалавек не толькі пры сусгрэчы з цяжкімі абсгавінамі, 
але і для тато, каб надаць парадах і сэнс сваім штодзённым справам. 
Літаратура -  тая адмысловая плоскасць, на якую праецыруюцпа 
разнасгайныя ўяўленні пра гарманічнае жыццё. На думку Г. Башляра, 
шляхі паэзіі і навукі першапачаткова су праць леглыя. Дадзены дыскурс -  
спроба дасягнення «ўзаемадапаўняльнасці паміж паэзіяй і навукай», 
супрацьпастаўлення «экспансіўнаму духу паэзіі маўклівага духу навукі» 
[2, с. 109].

M. Гусоўскі пісаў у паэме «Песня пра зубра»: «Мы яшчэ дзеці ў свеце 
хрышчоныхі верыму казкіМедэі» [5, с. 72]. Адсюль і вынікае«імкненне 
аўтара паказаць узаемны водсвет, які кладзецца аб’ектыўнымі і 
ўсеагульнымі ведамі на наш суб’ектыўны вопыт, і наадварот», выявіць 
сляды «дзіцячага вопыту ў вопыце навуковым» [2, с 111]. «Другая 
наіўнасць дзяцінства», ці кажучы словамі У. Конана, «мудрая 
«інфантыльнасць», -  адзін з паказчыкаў творчага патэнцыялу суб’єкта, 
асобы ці цэлага народа [10].

Як напісаў у аднайменным вершы У. Караткевіч, «на Беларусі Бог 
жыво>. У вершы ёсць радкі: «I тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай 
жыве галаве...», што пацвярджае наступную выснову Э. Гусерля: 
разумению Бога «ўласціва бьщ> перажываемым у яго быццёвай і 
каштоўнаснай значнасці -  як унутрана абсалютна абавязковым» [6, с. 
365]. На чым жа грунтуецца такая неаспрэчная ўпэўненасць Караткевіча? 
Адным з фактараў сінтэзу надзвычайнага тыпу культуры ўзаемадзеяння 
беларусаў з навакольным светам з ’явілася некранутая прырода Беларусі, 
якая сфарміравала не так рацыянальна-дзейнасныя, як сузіральна- 
прыстасавальныя алгарытмы іх паводзін. Беларус хутчэй абагаўляў 
прыроду, чым імкнуўся пакарыць і пераўтварыць яе. Прыняўшы 
хрысціянсгва, нашы продаі не змаглі расстацца з язычніцкімі багамі [8]. 
Таму выразнай характарыстыкай светаадчування беларусаў з’яўляецца 
прызнанне імі права на існаванне іншага ў самым шырокім сэнсе гэтага 
слова, і нават пачуццё дачынення іншага да іх уласнага жыцця. Свет для 
іх напоўнены ўсялякімі, рэальнымі і міфічнымі, істотамі, з якімі яны ў 
розных формах суіснуюць. Красамоўнае сведчанне гэтага знаходзім у 
адным з эсэ У. Арлова: «Пра лесу на, які шмат разоў... прыходзіў на 
падворак даіць казу і нават начаваў у хаце пад печчу ў калядныя маразы,
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бабуля апавядала прыкладна так, як магла казаць пра су седа, што жыў 
цераз плот» [1, с. 20]. Ён жа піша наступнае: «... Антон Чэхаў... цалкам 
слушназаўважыў, што чалавек любіць пагаварыць пра свае немачы, агэта 
ў яго жыцці самае нецікавае» [1, с. 357]. Апошняе, аднак, сказана не пра 
беларусаў, і яскравы прыклад -  апавяданне М. Гарэцкага «Трасца». 
« Дісялася гэта даўно, -  тады, калі яшчэ дзяды нашы мусілі баяцпа і пана, 
і Бога, і чорта..., калі цёмны чалавек, змарынаваны цяжарам працы, усяго 
баяўся і ўва ўсё верыў і нават хваробу сваю звязваў з усякімі зданямі» 
[4, с. 50]. Адна з яскравых ментальных рыс беларусаў -  «успрыманне 
хрысціянскай рэлігіі ў асноўным у рамках побытавай маралі пры вернасці 
«паганскім» босгвам». Як бачым, гэтая акалічнасць працягвае ўплываць і 
на мастацкую свядомасць сучасных творцаў, дазваляючы іх героям 
дзейнічаць у пэўных жыццёвых абставінах «на правах рэдкіх паганцаў (у 
сэнсе, найлепшых язычнікаў)> [12].

Прыкмета прызнання права іншага на існаванне вызначае і 
шматграннасць, шматаспектнасць мастацкага вобраза, асаблівую 
насычанасць яго зместам, наяўнасць чагосьці «іншага», вобразаў 
«двайнога» плана: лірыка-эпічны.ч лірыка-філасофскіх, праблемна- 
пазнавальных і г.д [3].

Наш даследчы інтарэс скіраваны на з ’явы і падзеі, адлюсграваныя ў 
літаратуры першай трэці XX ст. -  часу « між д вюх эпох, калі баті старых 
бацькоў трацяць свой аўтарытэт ці, проста кажучы, -  павагу, уваччу наваг 
малых дзяцей« [4]. На думку даследчыкаў «літаратура гэтага перыяду... 
развіваецца не толькі пад уплывам магутных імпульсаў жыцця. Яна 
адлюстроўвае і пошукі ў сферы інтэлектуальнай думкі, перспектыўнага 
погляду на будучае, што, аднак, канкрэтызавана, прыземлена, залежыць 
ад рэальных абсгавін, звязаных з жывой карцінай свету» [3, с 113]. 
Гістарычна ж складвалася так, што беларусы «часткай цягнуліся да 
рускіх, часткай да палякаў... Калі мясцовы чалавек атрымваў якую- 
небудзь адукацыю, то з каталіка рабіўся паляк, а з праваслаўнага -  рускі. 
Праўда, каталікі лічыліся «вышэй». В ось тыповая размова з вясковым 
дзядзькам: «Ты якой веры?» «Ат, няма чым хваліцца! Праваслаўны...» [7, 
с. 15].

Пераход шляхты ў каталіцызм у канчатковым выніку азначаў 
падмену самаідэнтыфікацыі, як рэлігійнай, так і нацыянальнай. 
Паказальна, што ні польская, ні руская культура такога разрыву не ведалі.

...Чырвонаармеец Назарэўскі трапляе ў хату да свайго было га 
саслужыўца, а зараз дэзерціра Толіка Скуратовіча, маці яко га шукає ў 
Кандрата адказаў на важныя для яе жыццёвыя пыташгі: «Нашто чапаць 
ралігію? Цара скінулі, паноў прагналі, ну і добра Ну, аралігія? Усё ж такі 
без ралігіі чалавек як звер будзе, калі ён не чуцьме над сабою бога. 
Чалавек павінен мець у сэрцы нейкую літасць да другога чалавека. А без 
Бога -  як жа ён будзе?.. Веры ёсць усякія А сярод іх адна вера павінна 
быць праўдзівая» [14, с. 13]. Гаспадыня «сама каталічка, а муж
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праваслаўны», але адчувальна яе перакананасць у праўдзівасці менавіта 
каталіцгва Герой М. Гарэцкага Лявон Задума спрабуе «ўсведамляць 
аднаго салдата-беларуса: «Вы католік-беларус?» «Але... мы польскай 
веры, польскія..»

Спроба стварэння уніі як «народнай царквы», якая б прымірыла 
абедзве канфесіі, у сюй час аказалася няўдалай, аднак дала зразумець 
уніятам, што яны ўсё ж не палякі і не рускія і спрычынілася да ўзнікнення 
ў беларускай літаратуры цэлага адметнага жанру.

Насгаўнікі чалавека, як адзначаў К.Д  Ушынскі, -  прырода, жыццё, 
навука, хрысціянская рэлігія. «Рэлігія ёсць не што іншае, як дасягненне 
блізкасці, роднасці», -  лічыў М. Бярдзяеў. С. Булгакаў перакананы, што, 
звяртаючыся да асобы, да якой бы нацыі тая ні належала, рэлігія стварае 
гэтым звышнацыянальнага чалавека. Аднак, з’яўляючыся звышнароднай 
па сваім змесце, яна засгаецца не безнароднай па спосабе засваення. 
Адзіны дабравест кожны чуе па-свойму ў перакладзе на мову сваёй душы 
і адгукаеццанаяго таксама па-свойму. Паказальны эпізод ёсць у раманеБ. 
Пастэрнака «Доктар Жывага». Паперка, знойдзеная ў медальёне на 
грудзях забітага, «утрымлівала вышткі з дзевяностай псальмы з тымі 
зменамі і адхіленнямі, якія ўносіць народ у малітвы і якія пры паўтарэнні 
пасіупова аддаляюць іх ад арыгіналу. Урыўкі царкоўна-славянскага 
тэксту былі перапісаны ў граматцы па-руску». У прыватнасці, фраза « С 
ним есмь в скорби, изму его...» стала ў граматцы «Скора ў зіму яго» [11, 
с. 254]. У памяці героя М. Гарэцкага яскравы ўспамін пра тое, як не 
проста было «... адбыць гэтую дзіцячую пакуту: маленне Богу... 
«Выйміцца...» -  кажа маці што має азначаць: ваімя Ацца

-  Выйміцца! -  голасна адгукаецца Лявонька, а пакуль маці 
зрьіхтуециа казаць далей, ён сам сабе ціханька шэпча: «Выйміцца, 
акацілася аўца..» \  скоса паглядаючы на хату, усміхаецца І пакуль 
дабіраюцца да «Верую», Лявонька.. забаўляецца -  колькі можна ў рамках 
чалавека, пасгаўленага весці гамонку з самім Богам» [4, с 226].

У экстрэмальнай сітуацыі, якой з’яўляецца вайна, асабліва відавочна, 
што аснова веры -  рэлігійнае пачуццё, і толькі ў момант рэ флексії яно 
ўсведамляецца як ідэя. Лявон Задума ў час імперыялістычнай вайны 
«хадзіў на малітвы і цягнуў з хрыплаватымі басамі і тэнарамі «Отча 
наш...» або «Спасі, Госпадзі, людзі твоя..» цягнуў ці маўчаў і горка 
пасміхаўся» [4, с. 317]. І ўсё ж такі Задума міжволі пагаджаецца з тым, 
што вера і звязаныя з ёй устанаўлешгі чалавечага жыцця ёсць элементы і 
паказчыкі ўпарадкаванасці і трываласці свету, якую «вайна парушае... Я і 
не ведаў бы, што свята, і дзівуюся, як аб гэтым помняць тут другія» [4, с. 
367]. Калі ж Лявон непасрэдна сузірае аблічча смерці, у яго свядомасці 
акрэсліваецца пэўны зрух: «Жыць хачу! Госпадзі, памілуй мяне, 
грэшнага!» і хочацца хрысціцца..» [4, с. 339]. Бо, якпісаў Ніцшэ, такі ўжо 
чалавек: «Можна было б тысячакроць абвергнуць перад ім усякі догмат
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веры, -  але калі б ён меў патрэбу ў ім, то зноў і зноў лічыў бы яго 
« ісцінным».

У літаратуры, як і ў жыцці, суіснуюць трагічнае і камічнае. У 
Коласавай трылогіі «На росганях» «...дзяк Цішкевіч спяваў, крыху 
пагойдваючыся на нагах», і калі «заўважаў, што якая-небудзь маладзіна 
парушала парадак, ...прыпышў спяванне і навучальна казаў маладзіцы: 
«Не прыся ты, а стой спакойна», -  і спяваў далей» [9, с. 152]. Перад намі 
«перавод афіцыйна высокіх іерархіяў у матэрыяльна-цялесную форму 
штодзённага побыту» [10, с. 232]. Іншы, дэяк Бацяноўскі, падмяняючы на 
занятках па законе Божым айца Мікалая, на пэўным этапе «ўваходзіць у 
ролю разгневанага Бога і прыпісвае яму свае ўласцівасці: «Угневаўся Бог 
ды яккрыкне: «Адам, траспа тваёй галаве, дзе ты, гад?!»

У гэтым і падобным да яго вобразах трылогіі адчувальна традыцыя, 
распачатая вершаваным апавяданнем «Уваскрэсенне Хрысгова і сашэстве 
яго ў ал>> ~~ «стрымана-дабрадупіная, ...у стылі фальклорнага зніжэння 
нябесна-высокага да штодзённага і зямнога». Паспешлівым будзе, аднак, 
ужываць адносна светапогляду аўтара эпітэт «атэісгычны». Перад намі 
«смех амбівалентнага значэння, гратэскна-карнавальны і гумарыстычны» 
[10, с. 232].

Сучасныя даследчыкі адзначаюць з’яўленне ў рэлігійным полі 
Беларусі новага тыпу верніка -  секулярнага, або партыкулярнага, які, 
высока ацэньваючы ролю рэлігіі ў захаванні традыцый і культуры, 
прызнаючы маральную функцыю рэлігіі, не жыве паркоўным жыццём, 
што, дарэчы, найболын характэрна для праваслаўнага населыгіцгва. 3 
гэтага вынікае, што рэлігія ўспрымаецца хутчэй як ідэалогія. Аднак 
ідэалогія імкнецца да маналагічнай інтэрпрэтацыі свету, якая зыходна не 
ўласціва для беларусаў. Аналіз літаратурных твораў дазваляе зразумець 
сутнасць і вытокі дадзенай з ’явы.

Такім чынам, хрысціянскія элементы -  неад’емны, быццёва і 
каштоўнасна значны складнік беларускай карціны свету, першапачаткова 
абумоўленай адметнасцю«кормячагаландшафту», што забяспечылаў ёй і 
трываласць язычніцгва. Гістарычная неадпаведнасць ідэалагічнага 
фактару народнаму светаадчуванню беларусаў стала прычынай падмены 
іх рэлігійнай і нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, а таксама ўспрымання 
хрысціянства пераважна ў рамках побытавай маралі як паказчыка 
ўпарадкаванасці і трываласці свету. Як эсгэтычны феномен, хрысціянскія 
элементы ў творах беларускай прозы інтэрпрэтуюцца сродкамі, 
зададзенымі адпаведным гістарычным кантэкстам, з апорай на традыцыю 
сінтэзу ўзвышанага і зямнога
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